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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ آبان ١٩         روز مباهله ی بهخط

حق را نه  ی شکر سپاس پروردگار کریم و قهار را سزاوار است که در روز مباهله جلوه

 حقی که در پهج ی جلوهنا قیامت نشا  داد.  نهها هه مییییا  مییهه هلکه هه تام دنیا

وجود قیرت و جمعیت  هر هاطل جلوه گری کرد که هاطل ها نن نجلی شیه هود، چها 

هرای  که یزمانکه پیامرب (ص)  یا گونه ه� و نانوانی خود اعرتاف کرد و  عجزهه 

مباهله ها مییییا  که عهاد و کفرشا  هاعث گردییه هود نا هه آخرین مکر و نیرنگ 

و امام  میرو یمحیین جا  هرای مباهله «متوسل شونی، هه امام حیین (ع) فرمودنی: 

 نینر هزرگحیین (ع) پرسیینی: چه خواهیم گفت؟ و پیامرب (ص) فرمودنی: نو خود 

 »است. و نامت امضای این مباهله حرفی

حرف علیه هاطل و  نینر هزرگدر این زمانه نیز امام و موالی�  اهاصالح املهیی (عج) 

کافرا  و مهافقا  است و هه نههایی اهراهیم وار هر تامی هاطل و  ی همهامضای ناهودی 

سالم هللا  حرضت زهرا ی فرمودهکفر قیام خواهی �ود پس هر ماست ها عمل هه  یها هت

 :انی کردهکه چهین سفارش  کهیم ها اهراهیم زمانه همراه علیها، خود را

و ش� او را  هییه یمش� را  که ها اهراهیمی زنیگی کهیی ها نوکل هه پروردگار یکتا«

نا  ییآور یمکه نیانیته هرای سوخت جانش هیزم  هیهات و هزارا و هیهات  ییهیه ی�

زمانه است، هیوزانیی، نامش را دوست داریی ولی نربش را  یها نفساو را که هت شکن 

قادر هه حرکت  ها هتو مانهی �رودیا  که مطمنئ هودنی  ییزیگر یماز نربش  ییریگ ی�

خویش  نییتهی هه وجودش ای�  داریی ولی قلب مبارکش را در آنش گهاها 

نههاست را دور از حقیقت  هیعل هللا سالممانهی جیش اهراهیم  که و او را ییسوزان یم

و در حقیقِت  یییستا یمخویش  یاهایرؤپس امام زما  را در  ییهیه یمرسالتش 

!! و ییکه یمجیتجو  این نادانی را در کجا ی چاره، پس ییزیگر یمکردارهایتا  از او 

گرفته است و  را از جانتا  و نعقلنفکر  است که یا کودکانهعالیق  ش� نادانی ی چاره

گردییه صیای حق همواره هلهی و  �وده که هییار شینش سخت رؤیایی وارد در ش� را

کیانی هیتهی که در راه خیا ها جا  و مالشا  جهاد  گویا هوده و حق طلبا  ه� 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


2 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

زنیگی ها رنج را هه زنیگی خوش و  هازنی ی�دل  زودگذر یها هیرایپو هه  کههی یم

نا ها اهراهیم  هییگشا یم پروردگارشا  و زها  هه ستایش دههی یمنرجیح  زودگذر

زمانشا  هاشهی و ساعات را در کهار او سپری کههی و از فضایلش جا  را جاودانه 

 .»گردانهی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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